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Bästa hundvänner och vänner i Svenska 
Hundklubben!
Jag önskar er alla en givande start på 

höstens verksamheter på hundklubben, i skog och 
mark och hemma tillsammans med våra bästa kom-
pisar – våra hundar!

Vi kan se fram mot en innehållsrik höst i verk-
samheten.

Den 22 oktober har Riksklubben extra årsmöte 
för att besluta om viktiga förbättringar i vår orga-
nisation centralt. Avsikten är att stärka samverkan 
i verksamheterna mellan lokalklubbarna och riks-

organisationen och 
samarbetet mellan 
lokalklubbarna.

Jag önskar att alla 
i SHK engagerar sig 
för denna viktiga utveckling. Läs därom en artikel i 
Våra Hundar i detta nummer.

Väl mött på träningsplanen!

God höst!

Anders Bruse, Riksordförande

Riksordförandes ord

REDAKTIONEN HAR ORDET!REDAKTIONEN HAR ORDET!

MEDLEMSREGISTRATORN
VILL HA DIN MAILADRESS!

SHK har ett nytt medlemsregister där vi nu kan sända ut räkningen för kommande
medlemsavgift via e-post. Därför vill vi ha din aktuella mailadress. Sänd den, tillsammans

med namn och medlemsnummer (står på baksidan av tidningen),
till medlemsreg@svenskahundklubben.se Ange medlemsnummer som ämne.

Givetvis får du din räkning per post om vi inte har din mailadress,
men tänk vad skog vi kan spara om vi kan skicka elektroniskt.

Höst, blött och mycket att göra. Skönt att kunna 
sitta inna vid datorn o jobba med tidningen.

Hoppas alla uppmärksammat att detta är Våra 
Hundar nr 3 2017. 

Nr 2 gavs ut i juni som nättidning och finns att 
läsa under inloggning på Svenska Hundklubbens 
hemsida www.svenskahundklubben.se

Preliminärt så kommer även nr 4 att endast ges 
ut som nättidning. Se därför till att ordna inlogg-
ning till hemsidan så du inte missar tidningen.

Har du problem med detta med Internet och 
inte kan eller vill sitta vid en skärm och läsa – hör 
av dig så får vi ordna papperstidning till dig!

Hälsningar redaktionen Våra Hundar
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SEDAN 1912 
 

Varmt välkomna! 

SVENSKA
HUNDKLUBBEN

SHK

Centralstyrelsen kallar medlemmarna till
EXTRA ÅRSMÖTE för huvudklubben
den 22 oktober 2017 kl 14.00 i föreläsningssalen vid
Evidensia Specialistdjursjukhuset i Strömsholm.

Lokalklubbarna utser röstberättigade delegater 
utifrån medlemsantal per 2017-01-01.
 

Dagordning för extra årsmötet
 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av justerare tillika rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Årsmötets behöriga utlysande
 8. Stadgeändring enligt centralstyrelsens förslag att gälla 

från och med två dagar efter beslutande årsmötet.
 9. Omedelbar justering av punkt 8
10. Mötets avslutande
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Svenska Hundklubbens Centralstyrelse (CS) har 
kallat till Extra Årsmöte den 22 oktober 2017. 
Avsikten är att ta ställning till ett nytt förslag för 
CS:s organisation. Förslaget innebär att öppna 
Centralstyrelsen för Lokalklubbarnas ordförande 
(LK ordföranden).
• LK ordföranden blir ledamöter i Centralstyrelsen 

med sin vice LK ordförande som personlig supp-
leant

• LK ordförandens post i CS skall ses som ett 
erbjudande till lokalklubbarna att stärka sitt infly-
tande över SHK utveckling och stärka samverkan 
mellan lokalklubbarna

• LK ordföranden och LK vice ordföranden kan 
växla i representationen i CS arbete, dvs dela på 
arbetet

Förslaget föreslås genomföras snarast efter Extra 
Årsmötet vilket innebär att LK-ordföranden bör 
kunna ta plats i CS efter Extra Årsmötet.

Frågans utveckling under flera år
Tanken att knyta lokalklubbarna starkare till 
Riksklubben har varit aktuell under lång tid. För 
5 års sedan började diskuteras om lokalklubbarnas 
ordförande borde ingå i centralstyrelsen.

Under verksamhetsåret 2015 etablerades Ord-
förandegruppen på initiativ av Riksordföranden. 
Gruppen kom att driva ett aktivt arbete för att 
utveckla Svenska Hundklubben på olika sätt.
• Ordförandegruppen blev en betydelsefull resurs 

i att initiera utvecklingsfrågor och att stödja CS i 
strategiska frågor för SHK

• Ordförandegruppen påbörjade uppbyggnaden av 
SHK organisationshandbok – ett hjälpmedel för 
hela verksamheten centralt och lokalt – med poli-
cys, regelverk och rutiner. Det blev början till en 
gemensam plattform för arbetssättet i hela SHK.

Vid Riksklubbens årsmöte 2016 formulerades ett 
uppdrag till centralstyrelsen att utveckla frågan om 
den samverkan som inletts i ordförandegruppen 
och återkomma till årsmötet 2017.

Vid årsmötet 2017 behandlades frågan – med 
ett förnyat/förlängt uppdrag till att den nyvalda 
Centralstyrelsens inriktning skall vara, att arbeta för 
att lokalklubbsordföranden ska ingå i den framtida 
centralstyrelsen.

Fördjupad utredning inom CS under 2017
Vid Centralstyrelsens möte i maj 2017 bildades 
arbetsgruppen med ordföranden Anders Bruse, 
sekreteraren Åse Rönnblom Gustafsson och samt 
Jan Lennart Andersson, ansvarig för planering och 
utveckling. Arbetsgruppen och centralstyrelsen 
utvecklade uppdraget under sommaren 2017.

Samråd med ordförandegruppen, dvs lokalklub-
barnas ordförande genomfördes i början av augusti. 
Förslaget tillstyrktes.

Vid CS möte i början av augusti 2017 antog CS 
arbetsgruppens förslag med inriktningen att lägga 
fram förslaget till extra årsmöte den 22 oktober.

Överväganden under beredningen i arbets-
gruppen och centralstyrelsen
Alla LK-ordförande har inte varit redo att medverka 
i CS. Det framgick i tidigare skede när frågan ak-
tualiserades 2016 att alla LK-ordföranden inte såg 
det realistiskt att parallellt med att vara ordförande i 
lokalklubben därtill vara ledamot i CS.

När nuvarande LK-ordföranden tillsattes var det 
inte känt att det skulle kunna bli aktuellt att även 
ingå i CS. Då kunde uppgiften uppfattas bli för 
stor. Inför kommande tillsättningar i lokalklub-
barna är ju upplägget känt och ingår i beslutsun-
derlaget för att avses gå in i CS utifrån sin roll som 
LK-ordförande.

Nya stadgeförslaget innehåller att LK vice ordfö-
rande skall vara personlig suppleant till sin LK-ord-
förande i CS. Det innebär att LK ordförande och 
vice ordförande kan växla i att deltaga i CS-arbetet 
– dvs. dela på rollen.

Det pågår ett arbete inom CS för att underlätta 
och effektivisera styrelsearbetet genom att utveckla 
digitala system, portaler etc. Det tar visserligen tid 
att få nya kommunikationssystem att fungera - men 
bör på sikt kunna bli bra. CS behöver ju detta av 
ekonomiska skäl för att hålla ner kostnader och tid.

Förslaget innebär ett erbjudande till LK att deras 
ordförande skall ingå i CS:
• Det ger starkare lokalt inflytande på SHK hela 

verksamhet och utveckling
• Det underlättar samarbete med andra 

lokalklubbar och med kommittéer.
Således får respektive lokalklubb och LK-ordföran-

Översyn av Centralstyrelsens organisation 
Vid SHK:s riksårsmöte 2016 fick Svenska Hundklubbens Centralstyrelse (CS) uppdraget av årsmötet

att se över organisationen och uppdraget förlängdes av årsmötet 2017. Nu har CS tagit fram
ett förslag till förändring av stadgarna för att se till så lokalklubbarna får mer inflytande och även

för att säkra att informationsflödet förbättras. Förslaget har tagits upp i den ordförandegrupp
som skapades 2015 och där är majoriteten positiv till förslaget.
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de engagera sig i CS:s arbete möjlighet efterhand 
som det tidsmässigt och praktiskt fungerar. För den 
LK ordförande som inte kan delta från början i CS-
arbetet kvarstår platsen i CS tillgänglig.

LK-ordföranden i CS:s i olika roller
Grunden för förslaget att LK-ordföranden skall in-
går i CS är en målsättning att stärka LK-inflytande 
samt helhet och samverkan inom SHK. 

Det är angeläget att varje ledamots kompetens 
kan tas tillvara i CS-arbetet på ett gott sätt. En 
aktuell fråga är om LK-ordförande/ vice LK-ord-
förande kan vara tillgänglig som Riksordförande. 
I princip bör det vara möjligt – men det är då inte 
lämpligt och realistiskt att samtidigt kvarstå som 
ordförande i lokalklubben.

I stadgarna framgår att de riktade val till funk-
tioner/uppgifter i CS, som beslutas genom val vid 
årsmöte, är till uppgifterna som Riksordförande, 
vice Riksordförande och Kassör. 

I förslaget till ändrade stadgar anges följande:
• Lokalklubbsordförande/vice Lokalklubbsord-

förande kan väljas till Riksordförande, vice Riks-
ordförande eller Kassör i CS förutsatt att rollen 
i lokalklubben frånträds inför tillträdet till nya 
uppdraget.

För mandatåret redan vald lokalklubbsordförande 
och vice lokalklubbsordförande kan inte väljas till 
valbar post som
• De två Övriga ledamöterna
• De två Suppleanterna
då denne redan har post i CS i form av lokalklubb-
sordförande alternativt vice lokalklubbsordförande

Lokalklubbsordförande kan inte väljas till 
valberedning eller till revisor/revisorssuppleant. 
Motivet är att i de förslagna nya stadgarna så ingår 
LK-ordförande som ledamot i CS.

Valen som enligt de nya stadgarna skall 
göras vid årsmöten: 
Förslaget till CS i föreliggande nytt stadgeförslag 
innehåller sju poster som skall väljas
• Riksordförande och vice Riksordförande
• Kassör
Vidare två övriga ordinarie ledamöter – avsedda för 
att CS skall kunna besluta om bemanning av
• Rikssekreterare
• Ledamot med ansvar för planering och 

utveckling
Därtill två suppleanter.

CS innehåller vidare enligt de nya stadgarna de 
fem lokalklubbarnas ordförande med LK vice 
ordförande som personlig suppleant. Dessa väljs 

inte vid Riksklubbens årsmöte utan ingår ”automa-
tiskt” i enlighet med stadgarna.

Nya lokalklubbar som tillkommer i SHK bör 
också beredas medverkan i CS-arbetet. Här föreslås 
att nya lokalklubbar ges närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt i CS. 

Efterhand som SHK växer i antal lokalklubbar 
kan frågan om översyn/uppdatering av stadgar och 
CS:s organisation aktualiseras.

Beslut och genomförande av förslagen
Centralstyrelsen och arbetsgruppen för översyn av 
CS:s organisation har kommit fram till att besluten 
bör tas i två steg

Vid Extra Årsmötet den 22 oktober behandlas 
enbart ett ärende – Förslag till ändring av stadgarna 
– för att öppna CS för Lokalklubbarnas ordfö-
rande. Detta innebär att vid EÅM-17 görs inga val. 
Vid Årsmötet våren 2018 genomförs valen till CS:s 
valbara befattningar.

Med denna uppläggning kan valberedningens 
och delegaternas val till CS förberedas och genom-
föras utifrån en beslutad och känd CS-organisation. 
Dvs det blir god tid för nominering och för valbe-
redningens arbete med anmodan till nominering 
etc.

De lokalklubbar som varit tveksamma att LK-
ordföranden skulle arbeta både i LK och i CS får 
nu veta före sina val till LK hur LK-ordförandeupp-
draget ser ut för framtiden. Dvs. man kan välja ord-
förande som är införstådd med båda uppgifterna.

Med dessa förändringar och uppläggning kan 
lokalklubbarnas ordförande komma in i CS enligt 
tidigt -dvs direkt efter Extra Årsmötet den 22 
oktober 2017.

Förskjutningen av valen av ledamöter till CS till 
Riksklubbens årsmöte våren 2018 innebär att den 
nuvarande bemanningen i CS kvarstår tills ÅM 
2018 – dock med tillskottet av LK-ordförandena 
som ledamöter i CS.

Förslaget till ändring i stadgarna:
Stadgarna behöver förändras under paragraf 6 i 
avsnitten
• Dagordning vid SHK Årsmöte, pkt 12
• Val av Centralstyrelse
I separat dokument ”Avsnitt att ändra i stadgeöver-
synen SHK 2017” framgår förslagen till föränd-
ringar i stadgarna, dvs. de ändringspunkter som 
skall behandlas vid Extra Årsmötet den 22 oktober.

För Centralstyrelsen 2017-09-14
Anders Bruse, Riksordförande
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Förslag behandlat vid Centralstyrelsen 2017-08-06
Här tas upp de avsnitt och punkter i stadgarna 
som behöver ändras för att genomföra de före-
slagna förändringarna av centralstyrelsen. Övriga 
avsnitt i befintliga stadgar är oförändrade. Fetmar-
kerad text nedan utvisar förändringarna mot den 
tidigare stadgetexten.

§6 Huvudklubbens årsmöte
Dagordning vid årsmöte
12. Val av styrelse
a) Valberedningens samlade förslag. Då de nya 

stadgarna innebär att lokalklubbarnas ordföran-
de erbjuds plats som ordinarie ledamöter samt 
deras vice ordförande som personliga supplean-
ter, blir de poster som skall utses följande enligt 
b-e

b) Val av ordförande och vice ordförande
c) Val av kassör
d) Val av två ordinarie övriga ledamöter
e) Val av två suppleanter
Om valberedningens samlade förslag antas utgår 
punkterna b-e.

Val av centralstyrelse
Centralstyrelsen består av Riksordförande, vice 
Riksordförande, kassör samt två ordinarie övriga 
ledamöter och två suppleanter. Därtill ingår 
enligt stadgarna lokalklubbarnas ordförande 
med vice ordförande som personlig suppleant. 
De fem befintliga (2017) lokalklubbarna har 
ledamotspost med rösträtt. Tillkommande 
lokalklubbar har för sin ordförande närvaro-, 
yttrande- och förslagsrätt vid CS-möten.

De två övriga ledamöterna i CS avses av CS 
disponeras för uppgifterna:
• Rikssekreterare
• Ledamot med ansvar för planering 

och utveckling
För lokalklubbarnas ordförande är respektive 
lokalklubbs vice ordförande personlig suppleant 
i centralstyrelsen. I händelse av att lokalklubb-
sordförande inte deltar i centralstyrelsens möte 
går den personliga suppleanten in. Om inte 
heller resp. LK vice ordförande deltar i möte 
är platsen obemannad utan annan ersättare vid 
mötet.

Lokalklubbsordförande/vice Lokalklubbs-
ordförande kan väljas till Riksordförande, vice 
Riksordförande eller Kassör i CS förutsatt att 
rollen i lokalklubben frånträds inför tillträdet 
till nya uppdraget.

Mandattider
• Ordförande och vice ordförande väljs vid årsmö-

tet på period om två år med förskjutna mandat-
tider.

• Kassör väljs vid årsmötet på en period om två år 
med förskjuten mandattid till ordförande.

• De två ordinarie övriga ledamöterna väljs vid 
årsmötet på en period om två år med inbördes 
förskjutna mandattider

• Suppleanter väljs på period om två år med för-
skjutna mandattider.

Till styrelsemedlem kan endast den väljas, som är 
medlem och har uppnått en ålder av 18 år.

För mandatåret redan vald lokalklubbsord-
förande och vice lokalklubbsordförande kan inte 
väljas till valbar post som
• De två Övriga ledamöterna
• De två Suppleanterna
då denne redan har post i CS i form av lokal-
klubbsordförande alternativt vice lokalklubbs-
ordförande.

Vid årsmötet presenterar valberedningen sitt 
samlade förslag till ledamöter i centralstyrelsen. 
Dessutom redovisas övriga nominerade personer 
och deras tillgänglighet. Utöver valberedningens 
samlade förslag kan även nominerade personer 
väljas av årsmötet. Ytterligare förslag på nomine-
ringar till posterna i centralstyrelsen kan inte väckas 
på årsmötet.

Om valberedningens samlade förslag till ledamö-
ter i ny centralstyrelse inte kan antas, behandlas de 
olika styrelseposterna i ordningen ordförande, vice 
ordförande, kassör, sekreterare, ledamot med ansvar 
för planering och utveckling.

Utslagsröst:                                                                                                          
Vid lika röstetal i centralstyrelsen har Riksord-
föranden utslagsröst.

CENTRALSTYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I STADGAR SHK 2017
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Hundars benägenhet att söka kontakt med ägaren 
är associerad med genetiska variationer i känslig-
heten för hormonet oxytocin, enligt en ny studie 
från forskare vid Linköpings universitet. Fynden 
publiceras i tidskriften Hormones and Behaviour 
och bidrar till ökad kunskap om hur hundar har 
förändrats under utvecklingen från varg till husdjur.

Hundar har under domesticeringen från sin vilda 
förfader vargen till dagens husdjur utvecklat en 
unik samarbetsförmåga med människor. Bland 
annat är de snabba på att ”be om hjälp” när något 
problem tycks dem för svårt. Men variationen 
är stor även inom en och samma ras. Nu har en 
forskargrupp i Linköping, under ledning av profes-
sor Per Jensen, funnit en möjlig förklaring till att 
hundar är olika snabba på att söka samarbete med 
människor.

Forskarna misstänkte att hormonet oxytocin 
kunde vara inblandat. Oxytocin är välkänt för sin 
vikt för sociala relationer mellan olika individer 
hos både människor och djur. Effekten av oxytocin 
hänger ihop med funktionen hos mottagarstruk-
turen, receptorn, som interagerar med hormonet i 
cellerna.  Bland annat har tidigare studier tytt på att 
skillnader i hundars förmåga att kommunicera kan 
vara associerat med variationer i arvsmassan i när-
heten av genen som kodar för oxytocinreceptorn. 
Forskarna studerade därför 60 golden retrievers när 
dessa försökte klara ett olösligt problem.

– Först lärde sig hundarna att på egen hand 
öppna ett lock för att få fatt i en godbit. Därefter 
fick de försöka när locket var fastskruvat och därför 
inte gick att öppna. Vi mätte hur lång tid det tog 
innan de vände sig till ägaren för att få assistans, 
säger Mia Persson, doktorand vid Institutionen för 
fysik, kemi och biologi (IFM) och huvudförfattare 
till artikeln.

Innan beteendetestet höjde forskarna hundarnas 
oxytocinnivåer i blodet genom att spraya hormonet 
i nosen. Som jämförelse fick hundarna också göra 
testet efter att ha fått en neutral saltvattensdusch 
på samma sätt. Forskarna samlade även in DNA 
genom att stryka en bomullstops på insidan av 
hundens kind och analyserade vilken variant varje 
individ hade av genen för oxytocinreceptorn.

Resultaten visade att hundar med en särskild 
genetisk variant av denna receptor reagerade 
kraftigare på oxytocinsprayen än andra. Deras 
hjälpsökande beteende mot ägaren ökade när de 
fick oxytocin jämfört med när de fick den neutrala 

Hundars samspel med ägaren kopplat till känslighet för oxytocin
Text Per Jensen • Foto Mia Persson

saltlösningen i nosen. Forskarna menar att resulta-
ten hjälper oss förstå hur hundar förändrats under 
domesticeringen. De analyserade nämligen också 
DNA från 21 vargar och fann samma genetiska 
variation bland dem. Det talar för att den genetiska 
variationen fanns redan när hundens domesticering 
började för 15 000 år sedan.

– Det tyder på att människor valde ut vargar 
med särskilt gynnsam förmåga till samarbete när 
hundarna domesticerades och sedan avlade vidare 
på dem, säger Mia Persson.

Den genetiska variation forskarna studerat 
påverkar inte själva oxytocinreceptorn, utan är en 
markör som används av praktiska skäl. Det behövs 
ytterligare forskning för att ta reda på mer exakt 
vilka skillnader i arvsmassan som ligger bakom de 
effekter man sett.   

Per Jensen framhåller att studierna visar hur so-
cialt beteende till stor del styrs av samma genetiska 
faktorer hos olika arter.

– Oxytocin är oerhört viktigt för vårt eget sociala 
samspel med andra människor. Dessutom har vi 
liknande variation i gener inom det här hormon-
systemet. Studier av hundars beteende kan därför 
hjälpa oss förstå oss själva och kanske på sikt bidra 
till mer kunskap om olika sociala funktionsstör-
ningar, säger han.

Forskningen har finansierats med stöd av Europe-
iska forskningsrådet (ERC).

Artikeln: Intranasal oxytocin and a polymorphism 
in the oxytocin receptor gene are associated with 
human-directed social behavior in golden retrie-
ver dogs, Persson, M.E., Trottier, A.J., Beltéky, 
J., Roth, L.S.V., Jensen, P., 2017, Hormones and 
Behavior 95, 85–93, publicerad online 17 augusti 
2017. doi:10.1016/j.yhbeh.2017.07.016
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Klickern är ett fantastiskt litet hjälpmedel som hit-
tat sin väg in i hundträningen från de professionella 
djurtränarnas värld. När det gäller att lära delfiner 
eller andra vilda djur olika trick är en s k sekun-
där förstärkare som kan “belöna” rätt handling på 
avstånd oumbärlig. Men hur effektiv är metoden 
egentligen för våra hundar?

Forskning på olika träningsmetoder är mycket 
sällsynt, så en nypublicerad artikel av en italiensk 
forskargrupp är ett välkommet bidrag. I undersök-
ningen frågade sig forskarna om själva klickern, 
med sitt karakteristiska ljud och distinkta timing, 
får hundar att lära sig nya saker snabbare än andra 
metoder. Man studerade 51 hundar som tränades 
av samma erfarna tränare på tre olika sätt. Själva 
uppgiften var att lära sig öppna en brödburk genom 
att med nosen skjuta upp ett gummihandtag. En 
av tränarna använde klicker, medan en annan i 
stället förstärkte med ett positivt, belönande ord: 
”Bravo!”. Efter klicket eller berömmet fick de alltid 
belöning i form av godis. Den tredje gruppen fick 
bara godis, utan att det föregicks av klick eller 
beröm.

Man fann att alla hundar lärde sig uppgiften lika 
fort oavsett träningsmetod. Man undersökte också 
hur hundarna generaliserade sin nya färdighet ge-
nom att testa dem på en snarlik, men inte identisk 
uppgift där de skulle öppna en liknande burk med 
samma metod. Inte heller där fann man någon 
skillnad mellan grupperna.

För att undersöka hur stabil inlärningen var un-

dersöktes hundarna igen en vecka senare, både med 
och utan förstärkning. Återigen var alla hundarna 
lika bra på uppgiften.

Slutsatsen forskarna drar är att det inte finns 
något inneboende förstärkande i själva klicker-
metoden. Hunden lär sig lika effektivt oavsett typ 
av sekundär förstärkning, t o m utan sådan. Men 
man påpekar också att det kan finnas andra skäl 
till att använda klicker. Exempelvis underlättar det 
förstärkning av ett beteende på avstånd och kan 
också i olika sammanhang ge en tydligare och mer 
genomträngande sekundär förstärkning. Man säger 
avslutningsvis att val av träningsmetod antagligen 
bör göras utifrån en sammanvägd bedömning av 
t ex hundens temperament, ras, erfarenhet, och 
kunskap hos tränaren. Tyvärr finns ingen forsk-
ning som kan vägleda här, utan man får hoppas att 
undersökningar som denna leder till att fler forskare 
intresserar sig för sådana här frågor.

Chiandetti, C., Avella, S., Fongaro, E., Cerri, 
F., 2016. Can clicker training facilitate con-
ditioning in dogs? Applied Animal Beha-
viour Science 184, 109–116.

Klicker förbättrar inte träning
Text Per Jensen

Per Jensen arbetar till vardags som professor i 
etologi vid Linköpings universitet. Där leder han 
en forskargrupp, som är inriktad på att förstå 
domesticeringens effekter på djurs beteende, och 
de genetiska mekanismerna bakom förändringarna. 
Gruppens främsta studieobjekt är höns och hundar. 
Vill du veta mer om gruppens forskning kan du 
läsa på gruppens hemsida
www.ifm.liu.se/biology/zoology/avian/

Texten ovan är en pressrelease som Linköpings uni-
versitet publicerat och som redogör för de viktigaste 

resultaten gruppens 
senaste studie.

Per skriver om 
sig själv ”På min 
fritid ägnar jag mig 
bland annat åt att 
skriva och föreläsa 
om djurbeteende 
och djurskydd. Mitt 
hjärta klappar sär-
skilt för hundar - de-
ras alldeles speciella 
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intelligens, utvecklad under en evolutionärt rekord-
artad kort tid av samliv med människor, gör dem 
otroligt intressanta för en etolog. De är det levande 
beviset på att evolutionen formar arters beteende 
och psyke på det sätt som är mest gynnsamt utifrån 
deras levnadsförhållanden. Eftersom hundarnas 
viktigaste omgivningsfaktor är människorna, som i 
tusentals år bestämt över deras reproduktion, har de 
utvecklat en unik förmåga att samarbeta och kom-
municera med oss.”

Per är författare till böckerna
• HUNDEN SOM SKÄMS: MYT ELLER 

SANNING? (2014)
• HUR SMART ÄR DIN HUND? Praktiska 

övningar att göra hemma. (2015)
• DEN MISSFÖRSTÅDDA HUNDEN. 

(2017) 
• HUR MÅR MATEN? (Utkom 2012)
• HUNDENS SPRÅK OCH TANKAR 

(Utkom 2011) 
• DJURENS BETEENDE (Utkom 2006)

Från FACEBOOK

ICA MAXI ÖSTERSUND skriver...
Äntligen är våra hundgårdar klara!  :-)

Tanken är att ni ska kunna lämna era hundar i en 
av gårdarna så att dom får frisk luft och skugga. 
Det finns även tillgång till vatten precis bredvid. 
Det finns karbinhakar så man kan stänga, och vill 
ni låsa om era hundar så kan ni ta med eget häng-
lås! Hur bra?”

Redaktionen kan konstatera att ICA MAXI
ÖSTERSUND är mån om sina kunder.
Mer sånt över landet vore trevligt!
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I juni kom ett viktigt besked: EU storsatsar på ett 
forsknings- och utvecklingsprogram riktat mot 
myndigheter med ansvar för livsmedelssäker-
het, folk- och djurhälsa. Kapaciteten att hantera 
de utmaningar som livsmedelsburna smittor och 
antibiotikaresistens innebär ska stärkas.

SVA, Folkhälsomyndigheten och Livsmedels-
verket är svenska partners i programmet där 
41 representanter från 19 EU-länder deltar.

– Det här är ett unikt initiativ som kan få stor 
betydelse för hur både Sverige och EU som helhet 
utvecklar sin förmåga att möta aktuella sjukdoms-
hot, säger Ann Lindberg, statsepizootolog på SVA.

Bakgrunden är de starka samband som finns mel-
lan folk- och djurhälsa och att vi lever i en globali-
serad värd där djur, människor och livsmedel i stor 
omfattning rör sig över gränser. Många smittämnen 
kan vara fripassagerare och vandra vidare mellan 
människor, djur och till miljön.

– Det är detta som begreppet One health ut-
trycker - en förståelse för beroendet mellan hälsan 
hos människor och djur, och den miljö som vi 
delar. Begreppet tydliggör också behovet av samar-
beten som sträcker sig över disciplin- och lands-
gränser, säger Ann Lindberg.

Gränsöverskridande samarbeten
Programmet som nu beviljats EU-stöd heter just 
European Joint Programme – One Health. Del-
projekt inom programmet ska hantera frågor som 
rör sjukdomsövervakning och tillämpad forskning 
kring infektionsämnen i kedjan från jord till bord. 
Hit räknas virus och bakterier som via livsmedel 
kan vandra mellan människor och djur, men även 
antibiotikaresistens och andra potentiella hälsohot 
som kan föras över mellan djur, människor, livs-
medel och miljön.

Programmet kommer att genomföras av myndig-
heter och institut som arbetar med övervakning, 
forskning och diagnostik bland människor, djur 
och i livsmedelskedjan. För samhället utmanande 

forsknings- och utvecklingsaktiviteter ska samord-
nas. Det långsiktiga målet är att skapa en högre 
grad av samordning inom EU när det gäller verktyg 
för övervakning och smittspårning. SVA, Folkhälso-
myndigheten och Livsmedelsverket är involverade i 
flera av delprojekten.

Nya verktyg för att bedöma risker
– Stärkt samarbete över myndighets- och nations-
gränser ökar våra möjligheter att tidigt upptäcka 
risker i hela livsmedelskedjan och att hantera dem. 
Det behövs en samordnad övervakning för att 
uppnå mesta möjliga nytta, säger Hans Lindmark, 
avdelningschef på Livsmedelsverket.

Förutom att programmet kommer att bidra till 
en ökad integration och samarbete på det europeis-
ka planet skapar det också möjligheter att vidareut-
veckla samverkan och beredskap på nationell nivå, 
exempelvis via forsknings- och utvecklingsprojekt, 
nätverkande, expertutbyten, kapacitetsbyggande 
och utbildning.

–Det stora campylobacterutbrottet som pågått 
under det senaste året visar på vikten av att vi har 
en övervakning som täcker hela kedjan från djur till 
människor. Nu får vi möjlighet att vidareutveckla 
detta, tillsammans med våra svenska och europeiska 
partners, säger Karin Tegmark Wisell, avdelnings-
chef på Folkhälsomyndigheten.

Programmet är femårigt, med en total budget på 
cirka 880 miljoner kronor där deltagande länder 
bidrar med hälften. Arbetet kommer att starta i 
februari 2018.

– Det här är den hittills största europeiska 
satsningen på forskning och utveckling med One 
Health inriktning, konstaterar Ann Lindberg.

Kontakt
• SVA: Statsepizootolog Ann Lindberg 

tel 018-67 42 10, ann.lindberg@sva.se
• Folkhälsomyndighetens presstjänst
 tel 010-205 21 00
 media@folhalsomyndigheten.se
• Livsmedelsverket: Pressjour, tel 018-17 53 40

Klartecken för unik
samverkan kring livsmedelsburna smittor
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Idag är ungefär varannan hund överviktig. 
Onyttig mat och för lite motion leder till ökad 
risk för plågsamma sjukdomar och minskad 

livskvalitet. Sveland Djurförsäkringar ger tips på 
hur du får din hund sund. 

Fetma bland hundar är ett stort hälsoproblem. 
Drygt 50 procent av hundarna i Sverige lider idag 
av övervikt. Liksom för människor, kan övervikt ge 
hundar negativa hälsoeffekter och följdsjukdomar. 

– Övervikt kan få många otrevliga följder som 
diabetes, ledproblem, hjärt- och lungproblem, 
ämnesomsättningsrubbningar och problem med 
hud och päls. Dessutom kan hundens livslängd 
förkortas betydligt, säger Per Josefsson, veterinär på 
Sveland Djurförsäkringar. 

De flesta hundägare är väl medvetna om riskerna 
med övervikt. Den bästa lösningen att få tillbaka 
hunden i god form, är att minska mängden mat 
med rätt foder, tillsammans med motion. Det finns 
anledning att anta att hundfetma är kopplat till den 
livsstil som ägaren har samt det samhälle vi lever i. 

– I ett hushåll med många människor är det 
lättare att hunden blir knubbig. Orsaken är att 
det är svårare att hantera matintaget och man ger 
betydligt fler godsaker än i ett hushåll med färre 
människor. Detta kan förstås övervinnas genom att 
uppmuntra hela familjen att engagera sig i vikt-
minskningen av familjens hund, säger Per Josefs-
son.

Se om din hund är överviktig
Övervikt kommer oftast smygande och det kan 
vara svårt att bedöma när din hund har passerat 
gränsen för sin normalvikt. En normalviktig hund 
har en markerad midja och nacke, och lätt känn-
bara revben. Ett tydligt tecken på övervikt är när 
du inte kan känna revbenen. Stryk med handen 
över ryggen för att känna revbenen och se midjan 
ovanifrån. Upplever du att man måste trycka med 
handen för att känna revbenen är hunden sannolikt 
överviktig. I profil ska buken vara lätt uppdragen. 
Är du osäker kan du fråga din veterinär.

Hundfetma stort hälsoproblem!
Varannan hund överviktig

Det kan vara svårt att motstå bedjande hundögon, men 
var noga med så att hunden inte får för mycket av det 
goda. Övervikt kan resultera i allvarliga följdsjukdomar 
och minska hundens livslängd.

Sex tips hur du får din hund
att gå ner i vikt:
• Tänk på att minska den dagliga matransonen. 

Rätt mängd av rätt foder är nyckeln till lyckad 
viktminskning för din hund. Välj ett foder av 
god kvalité med ett lägre energiinnehåll. Använd 
mätanordning och var konsekvent när du mäter 
upp fodret. 

• Se till att öka motionen successivt. Motion är 
viktigt för hälsan och då hunden ska gå ner i 
vikt. Energiförbrukningen blir 2–3 gånger högre 
när man motionerar. Långa promenader eller 
joggning är ett bra sätt att bli av med överskott 
för hunden. Simning är särskilt skonsamt och 
hundbassänger finns på många orter.

• Kom ihåg att ge godis med måtta. Det är okej att 
ge hundgodis eller tugg, men tänk på att minska 
mängden foder i motsvarande energimängd den 
dagen. 

NYHETER
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• Väg din hund regelbundet och se till att ni är på 
rätt väg. Om du inte känner till vad hundens ide-
alvikt är, kan man börja med att sätta målvikten 
till 85 % av den nuvarande vikten. 

• Var tydlig och tala om för din bekantskapskrets 
vad du och din hund går igenom. Din hund 
behöver inte något extra utöver sin vanliga foder-
portion. 

• Ta gärna hjälp av en veterinär om din hund är 
mycket överviktig. Genomför viktminskningen i 
samråd med veterinären.

För ytterligare information,
vänligen kontakta:
Ursula Lige Berglund
skadechef på Sveland Djurförsäkringar
072-232 83 33 • ursula.lige@sveland.se

Per Josefsson
veterinär på Sveland Djurförsäkringar
Sofia Bergström via presskontakt
072-500 24 74 • sofia.bergstrom@sveland.se

Det bedrivs mycket forskning på hundar och 
deras beteenden. För många studier krävs 
det att hundarna tränas att klara av olika 

saker innan själva forskningen kan börja. Men hur 
tränar man en hund att vara blickstilla i åtta minu-
ter samtidigt som hunden ligger i en magnetrönt-
gen? I denna får hunden inte röra på sig det minsta, 
inte slicka sig om nosen och absolut inte äta godis, 
samtidigt som hunden har hörlurar på sig.

Forskning på hundars ordförståelse
2016 publicerade det ungerska forskningsteamet 
”Family Dog Project” en studie i hur hundars 
hjärna reagerar på ord och/eller betoning. Förstår 
din hund dig när du säger ”Duktig hund” eller 
förstår hunden endast din betoning på HUR du 
säger det?

Resultatet av deras forskning visar att hundens 
belöningscentra i hjärnan aktiveras enbart när både 
rätt ord och rätt betoning används. Det går alltså 
inte att säga ”Duktig hund” med en arg röst, men 
inte heller ett neutralt ord med en glad röst.

Ligga still i 8 minuter
För att forskarna ska kunna studera aktiviteten i 
hundarnas hjärna måste en magnetröntgen an-
vändas. Ofta när en hund ska röntgas så ger man 
hunden lugnande medel för att den ska ligga still, 
men det fungerar inte om hunden ska vara vaken 
och klar för att höra de olika orden.

Hundarna i detta experiment tränades till att 
kunna ligga helt stilla i åtta minuter samtidigt som 
britsen de låg på sakta rörde sig inåt i röntgenappa-
raten. Hundarna skulle dessutom bära hörlurar och 
ha en radiofrekvensspole liggande på sitt huvud.

Har du någon gång själv legat i en sådan maskin 
vet du att de låter väldigt mycket, det luktar kon-
stigt och utöver det är det en mängd människor i 
rummet.

Blandade hundraser
När forskarna började leta efter hundar som 
skulle ingå, prövade de först med hundar som var 
väldigt vältränade. Men det föll på att de hundarna 
förväntade sig att få göra någonting. Att bara ligga 
still, helt sysslolös ingick inte i deras sinnevärld. 
Det fungerade inte heller att använda hundar som 
förväntade sig godis efter någon minut, eftersom de 
antingen blev frustrerade, började dregla eller slicka 
sig om nosen efter en stund.

Till denna studie behövde forskarna istället hun-
dar som framförallt litade på sin ägare. Några av 
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Hur tränar man en 
hund att vara still
i 8 minuter – i en 
magnetröntgen?
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hundarna var utbildade servicehundar men andra 
var ganska otränade och kunde i princip endast sitt 
och ligg.

De hundar som tillslut användes var vanliga säll-
skapshundar, 6 Border Collie, 4 Golden Retriever, 
1 Schäfer samt 1 Kinesisk nakenhund.

Tränade utan tillgång till röntgenrummet
Forskarna hade inte tillgång till röntgen under 
dagtid utan det var endast då den inte användes 
inom sjukvården som de fick möjlighet att vara 
där. Det ställde krav på att de var tvungna att träna 
hundarna även på andra platser.

Först fick hundarna lära sig att ligga ner med hu-
vudet mellan sina tassar. Hundarna blev belönade, 
främst med smekande händer men även med en 
godisbit någon enstaka gång. Här var det viktigt att 
hundarna inte byggde upp en förväntan att alltid få 
något ätbart.

Så småningom fick de ligga på bordet när det 
var stilla för att sedan avancera till att bordet rörde 

på sig. Sedan skulle de ligga still på ett rörligt bord 
med både hörlurar och ett stycke tyg försiktigt 
fastsatt på huvudet. Men hela tiden hade hunden 
möjlighet att gå därifrån om den kände att det var 
för jobbigt och det var viktigt för att få hunden att 
frivilligt ligga kvar.

Fest varje gång i röntgenrummet
Varje gång hundarna skulle tränas i rummet där 
röntgenmaskinen stod, släpptes alla hundar in 
samtidigt. Forskarna såg till att alla hundar hade en 
väldigt rolig stund där inne och den hund som fick 
ligga på röntgenbordet fick mest uppmärksamhet 
av alla.

Det fick till följd att alla hundar älskade att vara 
där inne och allra helst ville de vara just den hund 
som fick ligga på röntgenbordet. De mindre erfarna 
hundarna märkte att de andra trivdes väldigt bra 
och då ville de också göra likadant. Alla ville vara 
den som stod i centrum för all uppmärksahet även 
om det innebar att ligga helt stilla i åtta minuter.

 

Källa:
Washington Post
Texten hämtad från
www.glanna.se
Elisabeth Flenninger Jacobsson
tel. 070-347 93 04
info@glanna.se

Hundar äter gräs, det är ett normalt 
beteende hos dem och vissa äter mer 
och oftare än andra. Speciellt valpar och 
yngre hundar verkar vara mycket förtjusta 
i gräs. Du behöver inte alls oroa dig för din 
hunds gräsätning.

Foto Camilla Boquist

Varför
äter hundar
  gräs?
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Det finns flera olika teorier om varför hundar 
äter gräs men konstigt nog finns det väldigt 
lite forskning i ämnet.

Glanna har hittat två rapporter från 2008 och 
2009 där forskare har undersökt hundarnas gräsät-
ningsbeteende. Den ena rapporten har skrivits av 
forskare vid University of New England i Austra-
lien. Den andra är skriven av B. Hart vid University 
of California.

Många teorier
Under årens lopp har många teorier lagts fram om 
varför hundar äter gräs, de vanligaste är:
• Hunden är dålig i magen och behöver kräkas
• Hunden lider brist på vissa näringsämnen
• Hunden äter gräs för att kräkas upp hårbollar
• Hunden är hungrig och äter gräs i stället för an-

nan mat

Alla hundar åt gräs
De hundar som studerades i bägge undersökning-
arna var vanliga familjehundar. I den australiensiska 
undersökningen fick hundarna tillbringa ett antal 
dagar på forskningscentret för att alla skulle ha 
samma förutsättningar.

Samtliga hundar i bägge undersökningarna åt 
gräs vid något tillfälle. Som hundägare behöver du 
alltså inte oroa dig över din hunds gräsätning, det 
är fullständigt normalt.

Kräkningar
Vissa hundar kräks straxt efter att de har ätit gräs, 
vilket har lett till spekulationer att de använder gräs 
som kräkningsframkallande medel. Bägge dessa 
undersökningar visar att så inte är fallet.

Det var endast ett fåtal hundar som kräktes och 
de undersöktes noggrannare men befanns vara 
friska.

Lös avföring
För att undersöka om hundarna självmedicinerade 
med hjälp av gräs då de var dåliga i magen fick 
försökshundarna i Australien en tillsats av Fruk-
tooligosackarider (FOS). FOS är en sockerart som 
gynnar tarmfloran men också ger en lösare avföring 
och mer gaser.

De undersökta hundarna åt betydligt mindre gräs 
då de fick FOS i maten, vilket därmed utesluter 
självmedicinering vid diarré. Däremot kan det 
inte uteslutas att de självmedicinerar mot andra 
magåkommor. Ytterligare forskning behövs inom 
detta område.

Brist på fibrer och/eller näringsämnen
De amerikanska forskarna studerade maten hun-
darna fick, men fann inget samband alls mellan 
mat och gräsätning. Oavsett om hundarna åt köpt 
helfoder, utfodrades med rå föda eller fick rester 
från hushållet åt de gräs i samma utsträckning.

Därmed kan också teorin om närings- eller fiber-
brist också uteslutas.

Ökad gräsätning vid hungerskänslor
En möjlighet är att hundarna äter gräs då de är 
hungriga. En viss relevans finns det i det påståen-
det, gräsätning är vanligare tidigare på dagen och 
minskar ju mer mat hunden har ätit. En riktigt 
mätt hund äter fortfarande gräs men inte i samma 
utsträckning som en hungrig.

Ny hypotes
En ny hypotes läggs fram av forskarna i Kalifornien. 
Studier av schimpanser har visat att de växter som 
de äter ökar tarmarnas rörlighet och att växtmassan 
kapslar in olika inälvsmaskar. Forskarna menar att 
det kan vara en förklaring även hos hundar och att 
det finns kvar som en genetisk funktion från deras 
tid i det vilda. Anledningen till att gräsätning är 
vanligare hos valpar och yngre hundar kan då bero 
på att deras immunförsvar inte är lika starkt.

Men mer forskning behövs inom detta område 
innan någon med säkerhet kan förklara varför våra 
hundar är så förtjusta i gräs.

Källa
Reduction in grass eating behaviours in the domes-
tic dog, in respons to a mild gastrointestinal distur-
bance, av S.J. McKenzie, W.Y. Brown och I.R. Price 
vid University of New England, Australien, samt 
Why do dogs and cat eat grass? av B.L. Hart.

Texten hämtad från 
www.glanna.se
Elisabeth Flenninger Jacobsson
tel. 070-347 93 04
info@glanna.se
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NYHETER

Att hunden ska följa med på bilresan är en 
självklarhet för många. Man får dock inte 
glömma att göra resan så säker och bekväm 

som möjligt för både hund och övriga familjemed-
lemmar. 

Lagen ställer också vissa krav på hur en hund 
ska transporteras. Nedan följer en del tips och råd 
för att göra bilresan med din bästa vän så bra som 
möjligt. 

 
Ha aldrig hunden lös i bilen!
Först och främst, en lös hund i bilen är livsfarligt 
vid en krock. Inte bara hänger hundens liv löst vid 
en krock, medpassagerarna kan skadas rejält av en 
hund som flyger fram vid en kollision.

 
• En Jack Russel som väger 6kg får en kraft motsva-

rande nästan 800kg vid en krock i 90km/tim.
• En schäfer på 30kg får en kraft motsvarande 

Kör säkert med 
hund i bilen

1200kg vid 50km/tim, vid 90km/tim är kraften 
nästan 4 ton.

Använd sele, grindar eller transportbur

Linnea Strandberg
 

Redaktionen tillägger: En hund räknas enligt lag 
som last, och lagen säger att last ska vara fast för-
ankrad i bilen. Det innebär att hunden ska sitta fast 
antingen med hjälp av sele i bilens säkerhetsbälten 
(fram- eller baksäte), bakom lastförskjutningsgaller 
i lastutrymmet eller sitta fast i lastöglor (lastut-
rymme) med hjälp av sele om galler saknas. Om 
hunden sitter i bur ska buren vara fast förankrad på 
samma sätt. 

Om man blir stoppad med hund lös i bilen 
(= dåligt surrad last) kan man få böter på 2000 kr 
– pengar som räcker till många roliga hundaktivi-
teter…

Fundera
Det första du behöver är ett mål. Om inte du vet 
vart du vill är det omöjligt att förmedla det till din 
hund! Är det ett tävlingsmoment så är internet en 
guldgruva. Gäller det vardagslydnad så får du lita 
till din fantasi, tänk dig hur du vill att det ska se ut.

 
Planera
Planeringen är trappan med alla de små steg som 
tar dig och hunden från A till B, detta kallas 
”stegringsplan” eller ”kriterieplan”. Trappan är helt 
enkelt din vägbeskrivning för den metod du har 
valt från det din hund kan idag till ditt satta mål. 
Ju fler små trappsteg – ju enklare för din hund att 
ta sig från steg till steg, och ju färre repetitioner på 
varje steg.

Hur du planerar din
hundträning

Träna
Det är här du lägger större delen av din tid. Det är 
omöjligt att lära hunden något, eller att själv bli en 
bättre tränare, om man inte tränar hund!

Utvärdera
Utvärderar gör jag i huvudet löpande genom hela 
passet, efter varje akt, blir det bra? Behöver jag 
ändra på något i min träning?

Sammanfattning
Fundera – planera – träna – utvärdera är fyra steg 
till bättre träning. Hur mycket tid du vill eller be-
höver lägga på de mer teoretiska bitarna bestämmer 
bara du själv.

Det viktiga är att det är roligt att just TRÄNA 
hund, och de övriga delarnas funktion är att 
hjälpa er att ha ännu roligare! 

Linnea Strandberg
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Helgen 12-13/8 hade vi besök av viltspårs-
experten Per Bula Kristoffersson för andra 
gången i år. 

Det var 13 hundar anmälda men betydligt 
fler taggade mattar och hussar var på plats. Flera 
långväga deltagare, bland andra var Södertälje och 
Uppsala var representerade! Jätteroligt! 

Vi började med presentation och teori, Per bör-
jade med att tala om att han har jobbat professio-
nellt med viltspår i över 40 år och att han nyligen 
varit på kurs för att utvecklas.  Jag gick förra 
kursen, måste säga att de imponerar att en person 
som jobbat så länge med något är beredd att ändra 
så totalt på sitt sätt att lära ut! Detta innebar att vi 
fick helt nya verktyg med oss hem denna gång mot 
förra gången,  i mars i år!

Toppen tycker jag!  Grunden som genomsyrade 
hela helgen var att all spårning lärs in på samma 
sätt,  du väljer bara vad din hund ska spåra! Godis,  
lek, glädje och koncentration i starten är det jag har 
tagit med mig som de viktigaste sakerna från den 
här kursen. 

Jag tror att jag för allas talan när jag berättar för 
er att de var en toppenbra och väldigt givande kurs! 
Massor kunskaper,  taggade, glada hundar som sov 
ganska gott på natten.  Vi längtar redan till nästa 
kurs i vår!

Jag vill även passa på att slå ett slag för hur kul 
det är att träffa medlemmar från andra lokalklubbar 
och gå kurs tillsammans! Verkligen roligt! 

Hedda kommer och talar om att hon har hittat ett ben 
i skogen,  tyvärr var jag inte tillräckligt snabb att få fram 
kameran så hon hann släppa,  första gången hon visar 
intresse för att bära.

Hedda pausar och passar på att leka lite i vattnet
samtidigt.

Genomgång av övning,  hur har det gått och vad kan vi 
göra bättre?

Hoppas vi kan inspirera andra att jobba med 
viltspår,  de är verkligen en väldigt rolig sysselsätt-
ning för hund och förare, som dessutom är lätt att 
genomföra ofta. Min lilla petit brabancon, Hedda 
formligen älskar spår,  endast tio månader gammal 
men redan väldigt duktig, ”irriterande duktig”  sa 
några av kursdeltagarna med glimten i ögat! 

Ingela Andersson
Ordförande VSN
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Som vanligt är det trevligt när SHKare träffas 
och just SHK-helgen är lite extra kul.
Utställning och lydnadstävling i två dagar och 

dessutom go middag där emellan.

I år var det extra kul då det kommit nya medlem-
mar och långväga utställare. Alla är ni lika välkom-
na och hoppas ni trivdes alla!

Lydnadstävlingarna dömdes av Mallan Svärd, 
Västerås och Jan-Lennart Andersson, Södertälje. 
Utställningarna dömdes av Natalia Gachkova, Ryss-
land, Marianne Jaeger, Danmark, Roy Sundbye, 
Norge och Annika Johansson, Sverige.

På söndagen tävlande som SHKs riksmässsterskap i 
lydnad. Till Riksmästare i Rookieklass utsågs Stin-
gys Highway To Hell, blandras, och till Riksmäs-
tare i klass 1 utsågs Zafer, blandras. Båda hundarna 
ägs och förs av Stingy Frohm.

Nytt för utställningssidan var att man utsåg en SU-
PERVINNARE bland helgens två bästa juniorvin-
nare – weimaraner korthår Lockfågelns Steal The 
Show och samojedhunden Absolut White’s Guld-
hjärta, två bästa seniorvinnare – fransk bulldogg 

Kathinka Karat iz Palevyh Buldogov och bearded 
collie Stand Out Winner Like You Grandpa, och 
två best in show-vinnare – afghanhund Leejoy’s 
Fire Fox och pinscher Unforgettablygp Fast and 
Fabulous. Tyvärr kunde lördagens BIS-vinnare 
Leejoy’s Fire Fox inte delta vid Supervinnaruttag-
ningen.

Roy Sundbye från Norge fick äran att utse super-
vinnare vid SHK-Helgen och han valde den vackra 
och välgående juniorvinnaren från söndagen, 
samojedhunden Absolut White’s Guldhjärta ägd 
av Kent Karlsson.

Vi tackar ALLA fantastiska funktionärer som job-
bat under helgen! Utan er skulle helgen inte bli 
av! Och tack – och välkomna tillbaka 2018 - alla 
fantastiska utställare och lydnadstävlande.

Till nästa år kanske det blir annat upplägg med ut-
ställning x 2 ena dagen och arbetsprov och lydnads-
tävlingar andra dagen. Middag däremellan givetvis. 
Kanske också en avels- och uppfödarkonferens kan 
hinnas med. Men detta är ännu bara en tanke. Hör 
gärna av er om ni har tankar och idéer. Maila till 
info@svenskahundklubben.se

SHK-Helgen
Mälarcampingen Västerås
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KOMMANDE TÄVLINGAR,
PROV, HUNDTEST OCH UTSTÄLLNINGAR

UTSTÄLLNINGAR 2017

Datum Utställningsplats

12 november internationell Surahammar (OBS! Ej 11/11)

LYDNADSTÄVLINGAR 2017

Datum Plats

 7 oktober Uppsala / Moralund

28 oktober Eskilstuna / Torshälla 

11 november Västerås / Häpplinge

SPÅPROVSDAGAR 2017 – Fasta datum

Datum Plats

28 oktober Södertälje

SKH HUNDTEST 2017

Datum Plats

17 september Eskilstuna-Torshälla

PERSONSÖK

Datum Plats

21 oktober Eskilstuna

KALENDERN kan kompletteras och ändringar kan ske  
– Se hemsidan för aktuell information eller eventuella 
ändringar. 

MER INFORMATION OM KLASSER OCH AVGIFTER 
Anmälan görs via hemsidan www.svenskahundklubben.
se där även mer information om klasser och avgifter 
finns. Frågor kan skickas till uk.ordf@svenskahundklub-
ben.se, eller på kanslitelefonen 0760 52 37 20. 

INGA EFTERANMÄLNINGAR TAS EMOT. 

ANMÄLAN 
Anmälan till SHK Hundtest, Beteendeanalys för sport- 
och sällskapshund, görs via hemsidan www.svenska-
hundklubben.se, för frågor kontakta Tommy Holmertz 
på 070-497 53 29 eller tommy.holmertz@telia.com.

ANMÄLAN görs på www.svenskahundklubben.se 
senast 14 dagar innan provdagen, AVGIFT betalas in till 
pg 2156-8. 
Vid flera anmälningar till personsök kan provtillfällen 
arrangeras förutom de fasta dagarna efter överenskom-
melse. Silver och guldsök i personsök planeras in efter 
kontakt med provdeltagare och ansvarig för att arrang-
era prov (görs generellt inte vid de fasta provdagarna).   

SENASTE NYTT finns på centrala hemsidan
www.svenskahundklubben.se, det kan förekomma
ändringar i datum mm. 

ANMÄLAN görs på www.svenskahundklubben.se 
senast 14 dagar innan provdagen. AVGIFT betalas in till 
pg 2156-8. Efter anmälan och inbetald avgift kommer 
domare och provdeltagare överens om datum och plats 
(förutom de som anmäler sig till spårprovsdag med fast 
datum).

SÖKPROV 2017

ANMÄLAN 
Görs via hemsidan www.svenskahundklubben.se där 
även mer information om klasser och avgifter finns.
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LYDNADSTÄVLINGAR
SÖDERTÄLJE 20170629

Rookie
1.a Petra Nordkvist med Märta. pumi 149,5p Godkänd + 
medalj
2.a Malin Wäppling med Dixi Schäfer146p Godkänd
3.astingy From med Hellas Blandras 91,5p
4.a Marita Carlsson med med Familjen schäfer 86
5.a Jessica Manning med Herman Perro De Aqua Espanol 82p

Klass 1
1 Birgitta Olofsson med Stelpa Blandras 210,5 p
2 Tommy Holmertz med Kenzo Schäfer 197p
3 Chatrine Löfgren med Zingo Riesenschnauzer 178,5 p
4 Anja Vervaat Lillasyster Blandras 165p
5 Yvonne Jagersten med Tussbergets Yes Perro De Aqua Espanol 
159p Godkänd + medalj
6 Stingy From med Zafer Blandras 153 p
7 Annika Sandström med Ses sa Schäfer 142,5 p

SHK-HELGEN MÄLARCAMPINGEN 20170826

Rookie
1 Pia Edelsund med Schäfer Försvarsmaktens Iösso 123,5p
2 Stingy From med Blandras Hellas 115,5p
3 Fanny Törnblom med Schäfer Nicole’s Chili Cora Charm 95p
4 Amalia Jarosinki med Blandras Bobo med 88p

Klass 1
1 Anja Vervaat med Miniature American Shepherd Dalorogår-
dens Sweet Lillis med 152p
2 Yvonne Jagersten med Perro De Aqua Espanol Tussbergets Yes 
med 146,5p
3 Stingy From med Blandras Zafer med 114,5p 

Klass 3
1 Fanny Törnblom med Schäfer Nicole’s Qwirra med 216,5p

SHK-HELGEN MÄLARCAMPINGEN 20170827
RIKSMÄSTERSKAPET (RM) 

Rookie
1 Stingy From med blandras Hellas med 133,5p godkänd och 
Riksmästare i Rookie 2017
2 Pia Edelsund med Schäfer Försvarsmaktens Iösso 119,5 p 
3 Malin Wäppling med Schäfer Accept Dixie 101,5p
4 Maria Jarosinki med blandras Bobo 68,5 p 
5 Fanns Törnblom med Schäfer Cola 64,5 p 

Klass 1
1 Stingy From med blandras Zafer med 175p godkänd och 
Riksmästare 2017 i klass1 2017 
2 Birgitta Olofsson med blandras Stelpa 173,5 p godkänd 
3 Yvonne Jagersten med Perro De Aqua Espanol Tussbergets 
Yes 140p
4 Anja Vervaart med Miniature American Shepherd Dalorogår-
dens Sweet Lillis 139p

Klass 3
1 Fanny Törnblom med Schäfer Elina med 150,5p Västerås 

SÖDERTÄLJE 2017-09-13

Rookie
1 Jessica Mann med Minnepys Prince Perfect, Perro De Aqua 
Espanol 162,5 poäng godkänd
2 Pia Edelsund med Försvarsmaktens Iösso, Schäfer 146 poäng 
godkänd
3 Malin Wäppling med Accept Dixie, Schäfer 142 poäng 
godkänd
4 Stingy From med blandras Hellas 128,5 poäng godkänd, 
Godkänd + medalj

Klass 1
1 Birgitta Olofsson med Stelpa, blandras 202 poäng Godkänd 
+ medalj
2 Stingy From med Zafer, blandras 181 poäng godkänd
3 Anja Wervaat med Dalorogårdens Sweet Lillis, Miniature 
American Shepherd 154 poäng

SPÅRPROV
Inga rapporterade

SÖKPROV
Inga rapporterade

UTSTÄLLNING

INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGEN
I SÖDERTÄLJE 2017-06-16
Resultat fanns med i VH nr 2.

NATIONELLUTSTÄLLNING
TORSHÄLLA 20170708
Domare Gabriella Rönn Larsson, Elisabeth Wahlström och Åse 
Rönnblom Gustafsson
Sponsorer: Sveland, Arken Zoo Eskilstuna, Djurmagazinet, 
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TORSHÄLLA 2017-07-08

SÖDERTÄLJE INTERNATIONAL

22



Eskilstuna Hundcenter, ReDog, Oliver’s petfood, kennel Ro-
wanblossom, Landora Gazell

VALPSHOW
1 DVÄRGSCHNAUZER Vidablick Thunderstorm, Annika 
Jarmeús
2 IRLÄNDS SETTER Rödkrokens Hotta Hilma, Inger Bååv
3 SPANS VATTENHUND Tussbergets Energi, Sofia Nygren
4 AUSTRALIAN SHEPHERD Shadow, Jenny Johansson

VALPKLASS
1 CHIHUAHUA LÅNGHÅRIG Great Gloriou’s Wonderwo-
men, Helena Ståhl
2 DVÄRGSCHNAUZER Bäckatorpsskägget Zcilla’s Zudden, 
Christina Carlestav 
3 DVÄRGPINCHER Vardenais Bombarda, Katja Koho
4 BORZOI Barowiak`s Elizar Zlatoslav, Tuija Gustavsson

JUNIORHANDLING
Stina Helander, Cavalier King Charles spaniel 36 poäng

BÄSTA JUNIOR
1 DVÄRGPINSCHER Chimanjika’s Diesel Ida Lundsten 
2 DVÄRGSCHNAUZER Joydog’s Daydreamer In White 
Christina Carlestav 
3 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND Yacatis Tiara Aztadotter 
Annika Eriksson 
4 DALMATINER Kryddhundens Ice-vanilla Jenny Lejonklou 

BÄSTA SENIOR
1 SAMOJEDHUND Prince at Grange, Sabina Måsan
2 FRANSK BULLDOGG SweSeniorCh Kathinka Karat Iz 
Palevyh Buldogov
3 DVÄRGSCHNAUZER SweSeniorCh Skånela´s Ilska, Anna 
Hosinsky 
4 JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR, <12 TUM 
SweCh, SweSeniorCh, SkandCh, IntCh Chrisun’s Berit Lisbeth 
Pettersson 

GRUPPER
A SPETSAR
1 SAMOJEDHUND SweJuniorCh Jämtdalen’s Yessica Simp-
son Simon Olsson 
2 EURASIER SweCh, SkandCh Bonus Pop Up’s Adin Mar-
greth Johansson 
3 BASENJI SweCh Orange Pips Darling Walz With Me 
Elisabet Selinus 

B DRIVANDE HUNDAR
1 DVÄRGTAX LÅNGHÅR Knacky-Knave’s Peek-A-Boo 
Ingemari Jansson 
2 TAX NORMAL LÅNGHÅR Fam. Hofmans Donna Martiné 
Ingemari Jansson 

C FÅGELHUNDAR
1 KOOIKERHONDJE SweCh Miltassias Cindy av Lykka 
Sonja Höjvi 
2 FLAT COATED RETRIEVER SweJuniorCh, SweCh Caci’s 
Zorro Need You Alma Appelfeldt
3 GOLDEN RETRIEVER Goldblaze Terazza Ägare Lotta 
Åkerlind o Titti Hofman 

4 LABRADOR RETRIEVER SweJuniorCh Fastidious A Taste 
of Honey Lotta Granholm 

D BRUKSHUNDAR
1 AUSTRALIAN KELPIE Qiwron’s Flamma Yamile Larsson 
2 STRUKET 

E TERRIER
1 TERRIER BRASILEIRO Zoli-Dares Caipirinha Chacha 
Queen Annika Eriksson 
2 BORDERTERRIER SweACh Klefmarkens Vizla Nina 
Lindkvist 
3 JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR, <12 TUM 
SweCh, SkandCh, IntCh, BCh, SiCh Doguehills Cardhu Sara 
Kanehorn 
4 FOXTERRIER STRÄVHÅR SweCh, SkandCh, IntCh, BCh 
Metallica Yvonne Lindahl Gustavsson 

F VINTHUNDAR
1 AFGHANHUND Leejoy’s Fire Fox Susanne Boy
 
G SÄLLSKAPSHUNDAR
1 DALMATINER SweCh Miss De Vils Grand Ole Opry 
Louise Linde 
2 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND Undris Julia Sabina 
Måsan 
3 PYRENEERHUND SweCh Fjordvokteren´s Happy Queen 
Anne-Marie Petersson 

H DVÄRGHUNDAR
1 FRANSK BULLDOGG Lufsenburgs Lovely Mamie Mari-
anne Ottinger 
2 CHIHUAHUA KORTHÅR Chi’s OnTop Aftereight Birgit 
Lundström 
3 SHETLAND SHEEPDOG SweCh, SkandCh BCh SiCh 
Sheltieblue Thenightsblue Pacific Carina Erslid 
4 PAPILLON SweCh, SkandCh, IntCh Lamonia`s Quinn 
Helena Hyltemark 

BEST IN SHOW
1 AFGHANHUND Leejoy´s Fire Fox Susanne Boy
2 TERRIER BRASILEIRO Zoli-Dares Caipirinha Chacha 
Queen Annika Eriksson
3 DVÄRGTAX LÅNGHÅR Knacky-Knave’s Peek-A-Boo 
Ingemari Jansson
4 FRANSK BULLDOGG Lufsenburgs Lovely Mamie Mari-
anne Ottinger

CHAMPIONAT
SVENSKCHAMPION
SAMOJEDHUND SweJuniorCh SweCh Jämtdalen’s Yessica 
Simpson Simon Olsson 
DALMATINER Miss De Vils Grand Ole Opry Ann Louise 
Linde 
PYRENEERHUND SweCh Fjordvokteren´s Happy Queen 
Anne-Marie Petersson 
DVÄRGSCHNAUZER SweJuniorCh SweCh Tallbackehagens 
Omas Prinzessin Anna Hosinsky 
FRANSK BULLDOGG Lufsenburgs Tender Feeling Marianne 
Ottinger
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SENIORCHAMPIONAT
FRANSK BULLDOGG SweSeniorCh Kathinka Karat Iz 
Palevyh Buldogov
ARBETSCHAMPION
BORDERTERRIER SweACh Klefmarkens Vizla Nina Lind-
kvist 
BRONSCHAMPION
DVÄRGSCHNAUZER SweCH SkandCh IntCh BCh Tall-
backehagens You Make My Happy Anna Hosinsky 
SHETLAND SHEEPDOG SweCh Sheltieblue Silver Doreen 
Carina Erslid 
BASENJI SweCh Orange Pips Darling Walz With Me Elisabet 
Selinus 
SILVERCHAMPION
SHETLAND SHEEPDOG SweCh, SkandCh BCh SiCh 

Sheltieblue Thenightsblue Pacific Carina Erslid
NATIONELL UTSTÄLLNING
HÖGSJÖ 20170805 
Domare Gabriella Rönn Larsson och Elisabeth Wahlström 
Sponsorer: Sveland djurförsäkringar, Zeo-concept Ece AB, 
Svenska Pedagoghundinstitutet SPI, Nutrolinlife, Anita Böhm, 
Elisabet Selinus, Åse Rönnblom Gsson, Marianne Ottinger 
VALPSHOW 
1 CHIHUAHUA Dogtrix Limoncello Birgit Lundström 
2 AMERIKANSK BULLDOG At The Sourse’s Aurora Johanna 
Uusimaa 

VALPKLASS
1 DVÄRGPINSCHER Diamond Egoist Moriss-Milan Magda-
lena Karlsson 
2 ROTTWEILER Burfelts Dreamer Carina Westin 
3 AMERIKANSK BULLDOG - BULLYTYP Delejmians Billy 
The Kid Andreas Åberg
 4 GOLDEN RETRIEVER Honey Eve’s R Sugar Rusch Carina 
Westin 

JUNIORHANDLING

MINIORHANDLING 
1 Isabelle Nordenberg 

BARN MED HUND 
Emilia Malberg 

BÄSTA UPPFÖDARGRUPP 
1 WHIPPET Pompeca’s 
2 FRANSK BULLDOGG Lufsenburgs 

BÄSTA JUNIOR
1 STORPUDEL Hawaii-Sun Carina Ahlin 
2 WHIPPET Pompeca’s Close To Turmalin Quarry Marie 
Eriksson 
3 MALTESER Nilla Susanne Thorin 

BÄSTA SENIOR
1 DVÄRGPINSCHER Geisha La Favorite Magdalena Karlsson 
2 SAMOJEDHUND Prince at Grange Sabina Måsan 
3 FRANSK BULLDOGG Kathinka Karat iz Palevyh Buldogov 
Marianne Ottinger 
4 DVÄRGSCHNAUZER Skånela’s Ilska Anna Hosinsky 

GRUPPER 
SPETSHUNDAR
1 BASENJI Ariel Elisabet Selinus 
2 EURASIER Lundvangs Katinka Ann-Sofi Andre 
3 TYSK SPETS/MITTELSPITZ Sannamom’s Estelle Gunnel 
Marchesini 

DRIVADE HUNDAR
Inga finaldeltagare 

FÅGELHUNDAR
1 GOLDEN RETRIEVER Excellentgold This Is A Promise 
Anita Böhm 
2 FLAT COATED RETRIEVER Caci’s Zorro Need You Alma 
Appelfeldt 
3 LABRADOR RETRIEVER Fastidious A Taste of Honey 
Lotta Granholm 
4 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER Svens-
dotters Chiviga-Chivas Inga Arman 

BRUKSHUNDAR
1 AMERIKANSK BULLDOG - BULLYTYP Dala Bulldogs 
Liber Andreas Åberg 
2 BRIARD Cartier Monzerat Mephisto Jeanette Gustafsson
 3 AMERIKANSK BULLDOG - STANDARDTYP Flamma´s 
Dämonfeuer Frida Arnlund 

TERRIER
1 JACK RUSSELL TERRIER <12 TUM Doguehills Cardhu 
Sara Kanehorn 
2 FOXTERRIER SLÄTHÅR Jack-Daniels Susanne Spång 
3 BORDERTERRIER Ottercap Dance With The Devil

VINTHUNDAR
1 WHIPPET Pompeca’s Forever Love to Meide Marie Eriksson 
SÄLLSKAPSHUNDAR
1 PERRO DE AQUA ESPANOL Tussberget Yes Yvonne 
Jagersten
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2 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND Undris Julia Sabina 
Måsan 

DVÄRGHUNDAR
1 DVÄRGPINSCHER Geisha La Favorite Magdalena Karlsson 
2 FRANSK BULLDOGG Lufsenburgs TenderFeeling Mari-
anne Ottinger 
3 DVÄRGSCHNAUZER Tallbackehagens Omas Prinzessin 
Anna Hosinsky
4 SHETLAND SHEEPDOG Sheltieblue Thenightsblue Pacific 
Carina Erslid 

BEST IN SHOW
1 BASENJI Ariel
2 DVÄRGPINSCHER Geisha La Favorite
3 JACK RUSSELL TERRIER <12 TUM Doguehills Cardhu
4 AMERIKANSK BULLDOG - BULLYTYP Dala Bulldogs 
Liber

CHAMPIONAT UNDER DAGEN
SVENSK JUNIORCHAMPION
STORPUDEL Hawaii-Sun Carina Ahlin 
SVENSK CHAMPION
LABRADOR RETRIEVER Fastidious A Taste of Honey Lotta 
Granholm 
EURASIER Lundvangs Katinka Ann-Sofi Andre 
AMERIKANSK BULLDOG - STANDARDTYP Flamma´s 
Dämonfeuer Frida Arnlund 
SVENSK SENIORCHAMPION
DVÄRGPINSCHER Geisha La Favorite Magdalena Karlsson 
BRONSCHAMPION
FOXTERRIER SLÄTHÅR Jack-Daniels Susanne Spång
FOXTERRIER SLÄTHÅR Irish-Coffee Susanne Spång

INTERNATIONELL UTSTÄLLNING
MÄLARCAMPINGEN VÄSTERÅS 20170826
Domare Roy Sundbye, Norge, Marianne Jaeger, Danmark och 
Natalia Gachkova, Ryssland.
Sponsorer: Sveland, Arken Zoo Västerås, Oliver’s petfood, 
Landora Gazell, Annikas Hantverk, Marianne Ottinger, Birger 
Viding, Irene Söderberg, Pernilla Jonasson, Åse Rönnblom 
Gsson.

VALPSHOW
1 SAMOJED Absolut White’s Sockerkaka Pernilla Blåholtz
2 CHINESE CRESTED DOG I Have A Dream Mia Ternvald
3 SHETLAND SHEEPDOG Zeta Malin Helander
4 DVÄRGPUDEL Iconic Pulpfiction Anita o Ingela Jonsson

VALPKLASS
1 SAMOJEDHUND Smiling Miracle Just an Illusion Marita 
Högberg 
2 VÄSTGÖTASPETS Tridents Ior Rikard Jansson 
3 AMERICAN TOY FOX TERRIER KORTHÅR Alma de 
steol Melissa Elisabeth Holmgren
4 GOLDEN RETRIEVER Honey Eve’s R Suger Rusch Carina 
Westin 

JUNIORHANDLING
1 Stina Helander 42p
2 Caroline Näsström 42p

MINIORHANDLING
1 Isabelle Nordenberg 42p
2 Oskar Jansson 42p
3 Hvilja Björklund 42p

BARN MED HUND
Milla ?
Thea Isaksson

PARKLASS
Jamie Isaksson Tysk spets/Mittel spitz

TREGENERATIONSKLASS
Anna Hosinski Dvärgschnauzer

ÄGARGRUPP
Jamie Isaksson Tysk spets/Mittel spitz

BÄSTA UPPFÖDARGRUPP
TYSK SPETS/MITTEL SPITS MOON ROCKS

BÄSTA JUNIOR
1 WEIMARANER KORTHÅR Lockfågelns Steal The Show 
Britt-Marie Strand 
2 SAMOJEDHUND Absolut White’s Guldhjärta Kent Karls-
son 
3 ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE Nadjasbrat Chanel 
Birger Viding 
4 DVÄRGPINSCHER Katare’s Mystery Greta Garbo Catarina 
Jansander 

BÄSTA SENIOR
1 FRANSK BULLDOGG Kathinka Karat iz Palevyh Buldogov 
Marianne Ottinger 
2 DVÄRGSCHNAUZER Skånela´s Ilska Anna Hosinsky
3 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER Lyckotas-
sens Solero Marie Mattsson 
4 MELLANSCHNAUZER Anjins Max-i-Millian Laila Hiltunen 

GRUPPER
SPETSHUNDAR
1 CHOW CHOW Long Feng Linus Caldwell Charlotta 
Andersson 
2 TYSK SPETS/MITTELSPITZ Moon Rocks Just Do It Jamie 
Isaksson 
3 VÄSTGÖTASPETS Fixan’s Najja Nektarin Annika Skoog
4 EURASIER Bonus Pop Up’s Adin Margreth Johansson 

DRIVADE HUNDAR
Inga gruppfinalister

FÅGELHUNDAR
1 COCKER SPANIEL Westridge one flew over Margareta 
Ivemyr 
2 GOLDEN RETRIEVER Excellentgold Crash Boom Bang 
Anita Böhm 
3 LABRADOR RETRIEVER Fastidious À Taste of Honey 
Jeanette Gustavsson 
4 FLAT COATED RETRIEVER Caci’s Zorro need you Alma 
Appelfeldt
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BRUKSHUNDAR
1 AMERIKANSK BULLDOG STANDARDTYP Flammas 
Dämonfeuer Frida Arnlund 
2 BRIARD Cartier Monzerat Mephisto Jeanette Gustafsson 
3 SCHÄFER LÅNGHÅR Gråmanns Power Love Of Fame 
Marita Carlsson 
4 AUSTRALIAN SHEPHERD Labossie’s Winniepeg Jet Inez 
Nord 

TERRIER
1 JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR, Ö12” Bumsingens 
Joey Tribbiani Mattias Wahlström 
2 FOXTERRIER STRÄVHÅR Golden-Girl Yvonne Lindahl 
Gustavsson
3 JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR, U12” Doguehills 
Cardhu Sara Kanehorn 
4 FOXTERRIER SLÄTHÅR Irish-Coffee Susanne Spång 

VINTHUNDAR
1 AFGHANHUND Leejoy’s Fire Fox Susanne Boy 

SÄLLSKAPSHUNDAR
1 RHODESIAN RIDGEBACK Mohagets M’Ayaba Mystique 
Sara Lejonklou
2 MELLANSCHNAUZER Anjins Max-i-Millian Laila Hiltu-
nen 
3 PERRO DE AQUA ESPANOL Tussberget Yes Yvonne 
Jagersten 

DVÄRGHUNDAR
1 AMERICAN TOY FOX TERRIER KORTHÅR Daimond 
Egoist Bogema Elisabeth Holmgren 
2 DVÄRGPINSCHER Chimanjika’s Diesel Katja Koho 
3 TIBETANSK SPANIEL Nalinas Juniper Mats Ryding 
4 FRANSK BULLDOGG Lufsenburgs America The Beautiful 
Marianne Ottinger 

BEST IN SHOW
1 AFGHANHUND Leejoy’s Fire Fox
2 COCKER SPANIEL Westridge one flew over
3 RHODESIAN RIDGEBACK Mohagets M’Ayaba Mystique
4 CHOW CHOW Long Feng Linus Caldwell

CHAMPIONAT UNDER DAGEN
SVENSK CHAMPION
POMERANIAN Arcadian’s Raven Is Bold And Fresh Beatrice 
Saxin
GOLDEN RETRIEVER Excellentgold Crash Boom Bang 
Anita Böhm
CHIHUAHUA LÅNGHÅR Dogtrix Galliano Birgit Lund-
ström
CHIHUAHUA KORTHÅR Chi’s On Top Aftereight Birgit 
Lundström

SKANDINAVISK CHAMPION
TIBETANSK SPANIEL Nalinas Juniper Mats Ryding

INTERNATIONELL CHAMPION
GOLDEN RETRIEVER Combine Piccadilly Birgitta Söderlund
CHIHUAHUA KORTHÅR Cayode´s Black Magic Birgit 
Lundström

JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR, >12 TUM Bums-
ingens Joey Tribbiani Mattias Wahlström

GULDCHAMPION 
JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR, <12 TUM Dogue-
hills Cardhu Sara Kanehorn

INTERNATIONELL UTSTÄLLNING
MÄLARCAMPINGEN VÄSTERÅS 20170826
Domare Annika Johansson, Sverige, Marianne Jaeger, Danmark 
och Natalia Gachkova, Ryssland.
Sponsorer: Sveland, Arken Zoo Västerås, Oliver’s petfood, 
Landora Gazell, Annikas Hantverk, Marianne Ottinger, Birger 
Viding, Irene Söderberg, Pernilla Jonasson, Åse Rönnblom 
Gsson.

VALPSHOW
1 CHINESE CRESTED DOG I Am A Dream Mia Ternvald
2 SAMOJEDHUND Absolut White’s Kaksmula Petra Benn-
säter
3 CHIHUAHUA Dogtrix Limoncello Birgit Lundström
4 BERENR SENNEHUND Behrens Hjälpsamma Hilma 
Kristina Hedman Lundgren

VALPKLASS
1 CAVALIER KING CHARLES SPANIEL Busy Lizzys Eve-
ning Primrose Kristina Hasslefalk 
2 SAMOJEDHUND Smiling Miracle Just an Illusion Marita 
Högberg 
3 AMERICAN TOY FOX TERRIER KORTHÅR Alma de 
steol Melissa Elisabeth Holmgren 
4 SAMOJEDHUND Absolut White’s Sockerkaka Roland 
Persson

JUNIORHANDLING
1 Alma Nyberg 42p

MINIORHANDLING

BARN MED HUND
Lovisa Nyberg

PARKLASS
Jamie Isaksson TYSK SPETS/MITTELSPITZ

TREGENERATIONSKLASS
CHIHUAHUA Birgit Lundström

ÄGARGRUPP
Jamie Isaksson TYSK SPETS/MITTELSPITZ

BÄSTA UPPFÖDARGRUPP
TYSK SPETS/MITTELSPITZ Moon Rocks 

BÄSTA JUNIOR
1 SAMOJEDHUND Absolut White’s Guldhjärta Kent Karlsson 
2 GAMMAL DANSK HÖNSEHUND Nei’s Bonnie af Ängsö 
Gunilla Lundberg
3 DALMATINER Kryddhundens Ice-Vanilla Jenny Lejonklou 
4 CHIHUAHUA KORTHÅR Krumelurens Sugar Pop Sweet 
Tart Magnus Marklund
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BÄSTA SENIOR
1 BEARDED COLLIE Stand Out Winner Like You Grandpa 
Hasse Svensson
2 GOLDEN RETRIEVER Combine Piccadilly Birgitta 
Söderlund
3 JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR, U12 TUM 
Chrisun’s Berit Lisbeth Pettersson 
4 FRANSK BULLDOGG Kathinka Karat iz Palevyh Buldogov 
Marianne Ottinger

GRUPPER
SPETSHUNDAR
1 TYSK SPETS/MITTELSPITZ Hulmukan Kurt Jamie Isaksson
2 SAMOJEDHUND Absolut White’s Karamell Kent Karlsson 
3 EURASIER Lundvangs Katinka Ann-Sofi Andre 

DRIVADE HUNDAR
Inga gruppfinalister

FÅGELHUNDAR
1 COCKER SPANIEL Westridge One Flew Over Margareta 
Ivemyr 
2 LABRADOR RETRIEVER Fastidious À Taste of Honey 
Jeanette Gustavsson 
3 KOOIKERHONDJE Miltassias Cindy av Lykka Sonja Höjvi
4 FLAT COATED RETRIEVER Caci’s Zorro Need You Alma 
Appelfeldt

BRUKSHUNDAR
1 AUSTRALIAN SHEPHERD Labossie’s Winniepeg Jet Inez 
Nord 
2 SCHÄFER LÅNGHÅR Gråmanns Power Love Of Fame 
Marita Carlsson 
3 AMERIKANSK BULLDOG STANDARDTYP Flammas 
Dämonfeuer Frida Arnlund
4 BRIARD Cartier Monzerat Mephisto Jeanette Gustavsson 
 
TERRIER
1 JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR, U12 TUM Do-
guehills Cardhu Sara Kanehorn
2 JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR, Ö12 TUM Bums-
ingens Joey Tribbiani Mattias Wahlström
3 FOXTERRIER SLÄTHÅR Jack-Daniels Susanne Spång

VINTHUNDAR
Inga gruppfinalister

SÄLLSKAPSHUNDAR
1 PINSCHER Unforgettablygp Fast and Fabulous Malin 
Eriksson
2 BEARDED COLLIE Stand Out Winner Like You Grandpa 
Hasse Svensson

DVÄRGHUNDAR
1 DVÄRGPINSCHER Chimanjik’s Diesel Katja Koho 
2 DVÄRGSCHNAUZER Guttstabacken’s Queen Lovisa 
Elisabet Halin 
3 CHINESE CRESTED DOG Tournais Donat Tryck This at 
Home Lykke Irene Söderberg 
4 TIBETANSK SPANIEL Nalinas Juniper Mats Ryding 

BEST IN SHOW
1 PINSCHER Unforgettablygp Fast and Fabulous
2 AUSTRALIAN SHEPHERD Labossie’s Winniepeg Jet
3 TYSK SPETS/MITTELSPITZ Hulmukan Kurt
4 COCKER SPANIEL Westridge One Flew Over

SUPERVINNARE MÄLARCAMPINGEN 2017
SAMOJEDHUND Absolut White’s Guldhjärta Kent Karlsson 

CHAMPIONAT UNDER DAGEN
SVENSK JUNIORCHAMPION
DALMATINER Kryddhundens Ice-Vanilla Jenny Lejonklou 

SVENSK CHAMPION
AMERIKANSK BULLDOG BULLYTYP Dala Bulldogs Liber 
Andreas Åberg 
BRIARD Cartier Monzerat Mephisto Jeanette Gustafsson 

ARBETSKLASSCHAMPION
SCHÄFER LÅNGHÅR Gråmanns Power Love Of Fame 
Marita Carlsson 

SKANDINAVISK CHAMPION
FRANSK BULLDOGG Lufsenburgs Tender Feeling Marianne 
Ottinger
COCKER SPANIEL Westridge One Flew Over Margareta 
Ivemyr 
JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR, Ö12 TUM Bums-
ingens Joey Tribbiani Mattias Wahlström
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Svenska Hundklubbens Centralstyrelse
Riksordförande Anders Bruse 070-287 76 30 riksordf@svenskahundklubben.se 
Vice ordförande Jenny Hedenby 070-721 86 25 vriksordf@svenskahundklubben.se 
Rikssekreterare Åse Rönnblom Gustafsson 070-488 00 05 riks.sekr@svenskahundklubben.se
  info@svenskahundklubben.se
Kassaförvaltare Zaima Erlandsson 0730 29 81 04 zerland.shk@gmail.com 
Ledamot med ansvar för planering och utveckling
Jan-Lennart Andersson 076 881 46 66 jan-lennart.andersson@sbbk.se
Ledamot Susanne Ahlén 
Ledamot Ingela Andersson 
1e suppleant Tommy Holmertz
2e suppleant Marie Mattsson

Kontaktperson för Vit Schäfer Siw Sundberg Siwans • siwan5822@hotmail.com
Kontaktperson för Jack Russell Terrier Riksordföranden

KLUBBINFORMATION

REGIONOMBUD
NORRBOTTEN OCH VÄSTERBOTTEN
Kontaktperson Siw Sundberg
Siwan5822@hotmail.com

ASSOCIERADE KLUBBAR
Amerikanska bulldogklubben Sverige
Frida Arnlund • frida.arnlund@gmail.com

Uppmaning till kommittéer och avdelningar
Glöm inte uppdatera Funktionärsregistret med aktuella uppgifter.

Meddela Jan-lennart Andersson vid ändringar.

FRÅN KOMMITTÉER & LOKALA KLUBBARFRÅN KOMMITTÉER & LOKALA KLUBBAR

ARBETSPROVSKOMMITTÉN – ApK 
E-post apk.ordf@svenskahundklubben.se 
Sammankallande Lennart Larsson

AVELSKOMMITTÉN – AK
Ansvarar för avelsregler, stambokföring, samt röntgen mm. 
En länk mellan medlemmar/uppfödare och centralstyrelsen i dessa 
frågor. 
E-post ak.ordf@svenskahundklubben.se
Sammankallande Gabriella Rönn Larsson

Stambokföring: 
Stambokförare Susanne Ahlén, Stationsvägen 12, 733 73 Ransta 
För att erhålla stambok måste insända handlingar kompletteras med 
kvitto på erlagd avgift. Önskas stambok inför utställning skall underla-
get vara stambokföraren tillhanda §senast 3 veckor innan utställningen. 
Avgiften 250 kr betalas till SHKs plusgiro 2156-8. 
Frågor besvaras på 0760 89 06 48 eller via e-post stambok.info@
svenskahundklubben.se

CENTRALA TÄVLINGSKOMMITTÉN – CTK
Sammankallande: Yvonne Jagersten 
E-post ctk.ordf@svenskahundklubben.se 
Prishöjning: Tävlingsbok kostar 50 kr

HUNDTESTKOMMITTÉN
Sammankallande & hundtestansvarig:
Tommy Holmertz • Tel: 070-497 53 29
Mail: tommy.holmertz@telia.com

Anmälan till hundtest samt info – kontakta Tommy Holmertz.
Ny testbana byggs upp i Jönköping.

UTBILDNINGSKOMMITTÉN – UBK 
Sammankallande: Ingela Andersson
Telefon 070-858 88 88 • ingela4@gmail.com
Ledamot PoA Andersson
Ansvarar för utbildning av instruktörer och i viss mån även av funktio-
närer, såväl grundutbildning av nya instruktörer som vidareutbildning 
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i specialinriktade grenar och fortbildning för att fortsatt utveckla och 
inspirera aktiva instruktörer och funktionärer.

Jag är numera ordförande i UBK, till min hjälp har Per-Ola Andersson 
och Ing-Marie Skogehall. Vi har haft vårt första möte, det kändes 
kreativt och givande. Nu jobbar vi för fullt med planeringen av centrala 
utbildningar och föreläsningar under 2018. Vi räknar med att komma 
ut med inbjudan till lokalklubbarna under oktober. Hoppas vi kan 
komma med ett lockande program!

Ingela Andersson – ordförande UBK

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN – UK 
Ansvarar för att organisera och genomföra de utställningar som central-
styrelsen beslutat om.
Sammankallande Susanne Ahlén • uk.ordf@svenskahundklubben.se 
I kommittén ingår Frida Arnlund, Gabriella Rönn Larsson, Beatrice 
Saxin, Åse Rönnblom Gustavsson, Ingela Andersson, Kajsa Sundkvist.

Kanslitelefon Gabriella Rönn Larsson • 0760 52 37 20 
Planering av 2018-2019 års utställningskalender pågår och kommer 
läggas ut på hemsidan!

Vi är glada över att ha fått så många nya utställare till oss i år. Och dess-
utom långväga sådana. Detta gör att vi kanske kan ordna utställningar 
på lite andra platser i landet om utställarna vill och kan hjälpa till att 
leta lämpliga platser/lokaler.

LOKALA KLUBBAR

ESKILSTUNA-TORSHÄLLA 80 ÅR 2017
www.shkeskilstuna.se
Pg 477943-5 
Facebook Svenska Hundklubbens Eskilstuna Torshällaavdelning 
Ordförande Tommy Holmertz • tommy.holmertz@telia.com
Tel 0704-975329 
Höstens kurser pågår. Valp och vardagslydnad är fulla medan de mer 
tävlingsinriktade har platser över. Personspårkursen ser man inte mycket 
av då de håller till till i skogen men vi vet att de tränar idogt!

Den 27/10 har vi gemensam diplomutdelning för alla kurser! 
Anmäl till lydnadstävlingen den 28/10 via
www.svenskahundklubben.se under Lydnadstävling

SÖDERTÄLJE
Hemsida: www.shksodertalje.hundpoolen.nu 
Facebook: SHK Södertälje medlemsforum
E-post. shk.sodertalje@gmail.com
Plusgiro 13 09 05-3
Styrelsens sammansättning. Valda på årsmötet i mars 2017

Ordförande: Tommy Eriksson
Vice ordförande: Kicki Samuelsson
Kassör: Jan-Lennart Andersson
Sekreterare: Annika Sandström
Vice sekreterare: Petra Nordkvist
Ledamöter: Miriam Huttunen och Anita Waldau Wallin
1:e suppleant: Kjell Olsson
2:e suppleant: Daniel Sieradzki

Hösten kommer med stormande steg. Vecka 36 har vi kursstart och 
många är anmälda. Roligt att få starta två Valpkurser nu till hösten. 
Hoppas att ekipagen blir taggade att till våren söka ny kurs. 

Under sommaren färdigställdes vår Aktiverings bana som vi hoppas 
kommer till glädje

Altanen har fått nytt tak tack vare Kjell och Gilbert som lagt ner många 
timmar på detta jobb. Kanoners blev det. STORT TACK. Staketet runt 
om målas nu om. Som mest var vi åtta personer som strök omkring 
med penslar i högsta hugg. Snart klart det också. Skrapning och mål-
ning tar ut sin rätt vilket känns i armar och axlar. Nationell utställning 
den lördag 23 september på Bastmora.

UPPSALA
www.shkuppsala.com 
Ordförande:
Agneta Joelsson • 070-334 36 16 • agnetajoelsson@hotmail.com 
Kassör: Margareta Wallin 018-42 59 92 
Kurssamordnare: Anita Lundquist • 070-345 28 50
kurs.shkuppsala@gmail.com OBS – ny mail!
PG Uppsalaavdelningen: 81 45 60-9 
Se senaste nytt på hemsidan och Uppsalaavdelningens Facebook-sida!

VÄSTERÅS • 50 ÅR 2017
www.shkvasteras.se 
Facebook Svenska Hundklubben Västerås 
Ordförande: Lennart Larsson 
Plusgiro 482 51 44-1 
lennart.larsson@westraaros.se 
Klubbområde Häpplinge N59*41,990 EO 16*43,000

 
MEDLEMSDAG 

Lördag 23/9 kl. 10.00 
Prova på: Agility, Person sök, Sak letning, lydnad 

 
TRÄNINGSTÄVLING Rallylydnad 

Lördag 23/9 kl. 10.00 
Kostnad: 100kr 

Anmäl dig till: sofjoh79@hotmail.com senast den 15/9 
Vi bjuder på hamburgare och dricka. 

Mer info kommer på facebook. 
Klubben bjuder på hamburgare och dricka. 

 

Information finns i klubbstugan, Facebook och hemsidan vad som 
händer ute på klubben. 

Linnea & Sally
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VÄSTRA SÖDERMANLAND OCH NÄRKE – VSN
Ordförande Ingela Andersson
Telefon 070-858 88 88 • ingela4@gmail.com
Klubbkontakt Zaima Erllandsson • Tel: 073 - 029 81 04 
Zerland.vsn@gmail.com
Facebook Svenska Hundklubben VSN

Utställning och jubileum
Den 5 augusti höll VSN en utställning med 54 anmälda ekipage. Vi 
som arrangörer var mycket glada över den stora uppslutningen på vår 
första utställning. Tyvärr hängde mörka moln på himlen hela dagen och 
det kom en del kraftiga regnskurar, men med lite innovativa lösningar 
och ett glatt humör fortskred utställningen bra och deltagare och ar-
rangörer kunde lämna nöjda och glada. I samband med utställningen 
firade vi även vårt 5-årsjubileum. För detta arrangerades prova på 
rallylydnad, uppvisning av lydnadsträning (rookie-klass), fiskdamm för 
hundar och barn samt lotteri och tipspromenad. Vi vill tacka samtliga 
inblandade för en mycket lyckad dag och hoppas vi ses snart igen!

Hösten
Nu börjar även denna kurstermin gå mot sitt slut och vi på Svenska 
Hundklubben Västra Sörmland Närke vill passa på att tacka våra 
kursdeltagare för en härlig start på hösten. Vi har haft valpkurs, ral-
lylydnadskurs och lydnadskurs.

Efter viltspårskurs med Bula Kristoffersson startades även en tränings-
grupp i viltspår upp. 10 september träffades gruppen för första gången. 
Det blev en mycket trevlig eftermiddag där samtliga deltagare tränade 
efter sin egen förmåga. Den 15 oktober kommer träningsgruppen träf-
fas nästa gång.

För att fortsätta på den inslagna vägen med träningsgrupper, och för att 
hålla igång träningen under höst och vinter, kommer även en tränings-
grupp för personspår startas upp. 24 september blir premiärträffen och 
vi hoppas på bra väder och god uppslutning!

Avslutningsvis kommer vi även starta upp med seminarier kopplade till 
våra kurser. Det första seminariet kommer behandla valp och nyligen 
hemkomna hundar och hålls av Martina Anderson. Detta första 
seminarium hålls 2 oktober i Högsjö och är öppet för alla. 16 oktober 
kommer ett seminarium som behandlar rallylydnad att hållas och 19 
oktober behandlas vardagslydnad.

Välkomna!

Vi vill även välkomna våra nya medlemmar som tillkommit under som-
maren o hösten. Det är alltid kul med nya ansikten och vi hoppas att ni 
kommer trivas och utvecklas hos oss!

Inomhusträning i vinter
Vi har en mycket rolig nyhet i VSN som vi ser mycket fram emot. Vi 
har nyligen fått möjligheten att hyra ett ridhus straxt utanför Katrine-
holm och kommer att ha träningar här under vintern. Utgångsläget är 
två gånger per månad där vi håller igång träning för valp, lydnad och 
rallylydnad. Vi stort intresse kan antalet träningstillfällen öka. Tid och 
datum är ännu ej fastställt, men håll utkik på vår facebook (svenska 
hundklubben vsn) och hemsida www.vsnshk.klubbsida.se
Är du intresserad av någon av våra kurser eller träningar? Kontakta 
Ingela Andersson på ingela4@gmail.com eller 070-858 88 88.

Vi önskar er alla en trevlig höst med hundarna i centrum samt hoppas 
att vi ses snart i Högsjö!
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ÅRETS JUNIOR 2017
SHKNUMMER 07-maj 17-juni 08-juli 05-aug summa

STORPUDEL Hawii-Sun ss26048/17 55 5 55 115
BOLOGNESE Meandi’S Classy Cara Ss26027/17 55 25 80
WHIPPET Pompeca’s Close To Turmalin Quarry ss26021/17 35 45 80
DALMATINER Kryddhundens Ice-vanilla ss26049/17 25 25
BERNER SENNENHUND Bernerhuset’s Ituha Isabell NHL 16/39267 45 45

ÅRETS SENIOR 2017
SHKNUMMER 07-maj 17-juni 08-juli 05-aug summa

SAMOJEDHUND Prince at Grange ss26039/17 51 51 41 143
DVÄRGSCHNAUZER Skånela’s Ilska ss25032/15 55 0 35 25 115
FRANSK BULLDOGG Kathinka Karat Iz Palevyh Buldogov ss26030/17 45 45 90
DVÄRGPINSCHER Geishas La Favorite ss26037/17 7 27 55 89
BEARDED COLLIE Stand Out Winner Like You Grandpa ss23975/12 45 45

ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND 2017
SHKNUMMER 05-maj 17-juni 08-juli 05-aug summa

PYRENEERHUND Fjorvokteren’s Happy Queen ss26009/16 5 55 11 71
AFGHANHUND Leejoy’s Fire Fox ss26056/17 65 65
BERNER SENNENHUND Zorro Z Berno Vega NHL16/39156 65 65
WHIPPET Allettes W n’W Royal Gala ss 26029/17  65 65
FLAT COATED RETRIEVER Caci’s Zorro Need You Ss25062/16 15 11 13 13 52

Sammanställning Topp 5
t.o.m utställningen i Högsjö 2017-08-05

Totalt lista kommer på hemsidan

Årets Utställningsutmärkelser 2017 – resultat i halvtid

Ni är nu i slutet av tidningen. Jag hoppas att 
innehållet varit intressant och trevligt.

Jag vill nu slutligen påminna om det ni 
läst i tidningen om Extra Årsmöte den 22 oktober. 
Vi står ju inför viktiga beslut för att förbättra sam-
verkan och verksamhet i SHK.

Vi har därför Extra årsmöte den 22 oktober för 
att besluta om förbättringar i vår organisation. 
Förslaget som skall beslutas om den 22 oktober 
innebär förändringar i Riksklubbens stadgar för att 
ge Lokalklubbarnas ordförande plats i Centralsty-
relsen

Med denna förändring blir det goda förutsätt-
ningar att stärka och utveckla
• Samverkan mellan lokalklubbarna och riksorgani-

sationen – CS med dess kommittéer 
• Samarbetet mellan lokalklubbarna.
Detta ger bättre helhet, bättre samverkan och 
intressantare verksamhet.

Jag rekommenderar alla medlemmar att engagera 
sig för denna utveckling, delta i Lokalklubbarnas 
förberedelser inför extra årsmötet och om möjligt 
ansluta till mötet den 22 oktober i Strömsholm.

Anders Bruse, Riksordförande

Budskap till alla medlemmar
i Svenska Hundklubben
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